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Kokousaika:

21.03.2022 klo 16.00 – 18.05, 19.05 – 20.35

Kokouspaikka:

Seurakuntatalo, osa 1 neuvotteluhuone ja osa 2 seurakuntasali

Läsnä:

Törmänen Tuomo
Majava Ulla
Buller Osmo
Ihme Maaret
Jakkila-Parkkinen Tiina
Keränen Oiva
Soronen Minna

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja

varajäsen

Poissa:

Turpeinen Pekka

Muut saapuvilla olleet:

Jaakkola Kari
Karjalainen Harri
Pauna Sirpa

Pöytäkirjantarkastajat:

19 §: Maaret Ihme ja Tiina Jakkila-Parkkinen

Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus: _______________________________
Tuomo Törmänen
puheenjohtaja

Pöytäkirja tarkastettu aika ja paikka:

talouspäällikkö / pöytäkirjanpitäjä
kirkkovaltuuston varapj
kirkkovaltuuston puheenjohtaja

______________________________
Kari Jaakkola
pöytäkirjanpitäjä

Taivalkoski 23. päivänä maaliskuuta 2022

__________________________________
Maaret Ihme

_______________________________
Tiina Jakkila-Parkkinen

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä: Taivalkoski ______________________________________

Varmentaa:

____________________________________
Eila Majava
ilmoitustaulunhoitaja

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: __________/__________
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KOKOUSKUTSU
Taivalkosken seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään seurakuntatalon neuvotteluhuoneessa
maanantaina 21. päivänä maaliskuuta 2022 alkaen klo 16.00.
ESITYSLISTA
17 §
18 §
19 §
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

30
31
32
33

§
§
§
§

Kokouksen avaus
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen, pöytäkirjan tarkastuksen
ajankohdasta ja nähtävillä pitämisestä päättäminen
Työjärjestyksen hyväksyminen
Viranhaltijain päätösten ottaminen kirkkoneuvoston käsiteltäväksi
Kirkkoherran ja talouspäällikön ajankohtaiskatsaukset
Seurakunnan tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2021
Nuorisotyönohjaajan virka
Hautainhoitorahaston tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2021
Vuoden 2022 seurakuntavaalien vaalilautakunnan asettaminen
Vuoden 2022 seurakuntavaaleja koskevien kuulutusten julkaiseminen
Ukrainan avustaminen
Taivalkosken kirkon korjaus- ja muutostöiden arkkitehtisuunnittelun ja
pääsuunnittelijan valinta
Kirkon remontin suunnittelutyöryhmän valinta
Ilmoitusasiat
Muut asiat
Valitusosoitus

Taivalkoskella 17. päivänä maaliskuuta 2022

Puheenjohtaja
Tuomo Törmänen
kirkkoherra

Kirkkoneuvoston tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä taloustoimistossa 24.3.–7.4.2022
toimiston aukioloaikana klo 9.00–14.00.
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KOKOUKSEN AVAUS
Kirkkoneuvosto 17 §

Kirkkoneuvoston puheenjohtaja avasi kokouksen.

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kirkkoneuvosto 18 §

Kirkkojärjestyksen mukaan kirkkoneuvoston kokouksen kutsuu koolle
puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla.
Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet sen
jäsenistä on saapuvilla. (KL 7:4)
Kokouskutsu on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille ja kirkkovaltuuston
puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle 17.3.2022.

Päätösesitys (khra):

Kokouksen puheenjohtaja toimittaa nimenhuudon. Kokous todetaan
laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALITSEMINEN, PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUKSEN AJANKOHDASTA JA NÄHTÄVILLÄ PITÄMISESTÄ PÄÄTTÄMINEN
Kirkkoneuvosto 19 §

Pöytäkirjan tarkistaa kaksi kokouksen valitsemaa tarkastajaa tai, jos kokous
niin päättää, kirkkoneuvosto kokouksessaan. Pöytäkirjantarkastajat toimivat
tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

Päätösesitys (khra):

a) Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
b) Pöytäkirja tarkastetaan keskiviikkona 23.3.2022 klo 12.00.
c) Pöytäkirja pidetään nähtävillä kokouskutsussa esitetyllä tavalla.

Päätös:

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkistajiksi valittiin Maaret Ihme ja Tiina
Jakkila-Parkkinen. Kohdat b ja c hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Kirkkoneuvosto 20 §
Esityslistan kohdassa ”Muut mahdolliset asiat” voidaan ottaa käsiteltäväksi
kiireellisiä ja / tai merkitykseltään vähäisiä asioita, jos kirkkoneuvosto
hyväksyy lisäyksen yksimielisesti.
Päätösesitys (khra):

Kokouksen työjärjestykseksi hyväksytään asialistan mukainen järjestys.

Päätös:

Hyväksyttiin. Hyväksyttiin käsiteltäväksi asiaksi § 30 Kirkon remontin
suunnittelutyöryhmän valinta.
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VIRANHALTIJAIN PÄÄTÖSTEN OTTAMINEN KIRKKONEUVOSTON KÄSITELTÄVÄKSI
Kirkkoneuvosto 21 §
Kirkkoneuvostolle on toimitettu seuraavat johtokuntien ja kirkkoneuvoston
alaisten toimikuntien pöytäkirjat:
- Kasvatustyön johtokunta
24.2.2022
- Yleisen seurakuntatyön johtokunta
2.3.2022
- Diakoniatyön johtokunta
22.2.2022
Viranhaltijapäätökset:
Kirkkoherra Tuomo Törmänen
- Päätökset 2 - 2 (Populus) 3.2.2022 – 16.3.2022 (päätösluettelo nähtävillä
kokouksessa)
Talouspäällikkö Kari Jaakkola:
- Päätökset 12 - 27 (Populus) 3.2.2022 – 16.3.2022 (päätösluettelo nähtävillä
kokouksessa)

Kirkkoherran ja talouspäällikön päätökset sisältävät Julkisuuslain 24
1.mom.kohdan 32 mukaan salassa pidettävää tietoa, joka on merkitty
hakasulkeisiin. (liite 1)
Päätösehdotus (khra):
Kirkkoneuvosto päättää todeta, ettei edellä mainittujen johtokuntien ja
toimikuntien päätöksiä sekä viranhaltijapäätöksiä siirretä kirkkoneuvoston
käsiteltäväksi.
Päätös:

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.
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KIRKKOHERRAN JA TALOUSPÄÄLLIKÖN AJANKOHTAISKATSAUKSET
Kirkkoneuvosto 22 §
Kirkkoherra ja talouspäällikkö esittävät ajankohtaiskatsaukset seurakunnan
ajankohtaisista asioista.
Päätösehdotus (khra):
Kirkkoneuvosto kuulee kirkkoherran ja talouspäällikön
ajankohtaiskatsaukset ja käy keskustelua katsausten pohjalta.
Päätös:

Kuultiin ajankohtaiskatsaukset kirkkoherralta ja talouspäälliköltä, sekä
käytiin keskustelua ilman pöytäkirjamerkintöjä ajankohtaisista asioista.
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SEURAKUNNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2021
Kirkkoneuvosto 23 §
Seurakunnan tilinpäätös on laadittava tilikautta seuraavan vuoden
maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien
tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se kirkkovaltuuston
käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä. Kirkkojärjestyksen 15:9 mukaan
tilinpäätöksen allekirjoittaa kirkkoneuvosto ja taloudesta vastaava
viranhaltija. Allekirjoitettu tilinpäätös on annettava viipymättä
tilintarkastajille.
.
Toimintakertomus (liite nro 2) on osa tasekirjaa. Kirkkoneuvoston
ohjesäännön mukaan kertomuksessa tulee olla ainakin seuraavat tiedot:
1) yleiskatsaus seurakunnan toiminnan ja talouden kehityksestä päättyneellä
tilikaudella;
2) hallintoelinten kokoonpano ja toiminta;
3) tiedot henkilöstöstä;
4) seurakunnan väkiluvussa tapahtuneet muutokset;
5) talousarvion mukaisen toiminnan ja talouden toteutuminen;
6) tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus;
7) tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainottamistoimenpiteet;
8) seurakunnan jäsenten ja luottamushenkilöiden tekemät aloitteet ja
toimenpiteet niiden johdosta.
Toimintakertomuksen erityisenä tehtävänä on selvittää kirkkovaltuuston
hyväksymien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen.
Vuoden 2021 talousarvion sitovuustaso on ollut tehtäväalue.
Seurakunnan ulkoiset toimintatuotot olivat 80 246,40 euroa ja toimintakulut
– 754 607,27 euroa. Toimintakate oli – 674 360,87 euroa.
Kirkollisverotuloja kertyi 682 674,19 euroa. Valtionrahoitusta saatiin
77 700,00 euroa. Verotulojen täydennysavustusta saatiin 34 503,00 euroa.
Seurakunnan vuosikate ennen poistoja oli positiivinen 46 639,39 euroa.
Poistojen ja satunnaisten tuottojen jälkeen tilikauden tulos ja ylijäämä oli
7 048,97 euroa.
Kirkkojärjestyksen 15 luvun 9 §:n mukaan kirkkoneuvoston on
tilinpäätöksen yhteydessä tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä sekä
talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi.
Päätösesitys (tp):

Kirkkoneuvosto
1. hyväksyy johtokuntien toimintakertomukset vuodelta 2021:
2. esittää valtuustolle, että tilikauden 2021 tulos ylijäämä 7 048,97 euroa
siirretään edellisten vuosien yli-/alijäämätilille;
3. hyväksyy toimintakertomuksen ehdotuksen mukaisesti vuodelta 2021;
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hyväksyy varainhoitovuoden 2021 tilinpäätöksen;
allekirjoittaa tilinpäätöksen;
jättää tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkastettavaksi; jonka jälkeen
esittää tilinpäätöksen valtuustolle.

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Tämän pykäläkohdan jälkeen pidettiin tauko kirkkovaltuuston kokouksen vuoksi klo 18.05 alkaen.
Kokousta jatkettiin seurakuntasalissa heti kirkkovaltuuston kokouksen päätyttyä klo 19.05.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: __________/__________
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NUORISOTYÖNOHJAAJAN VIRKA
Kirkkoneuvosto 24 §

Nuorisotyönohjaajan virka on ollut julkisesti haettavana siten, että hakuaika
virkaan päättyi 11.3.2022 klo 15.00.
Hakuajan aikana kiinnostuksensa nuorisotyönohjaajan virkaan ilmaisivat
aakkosjärjestyksessä Anne Lonnakko, Oona-Mari Marsch, Hanna Pernu ja
Tanja Räisänen. Lisäksi yksi hakemus saapui hakuajan päättymisen jälkeen.
Hakijoiden hakemukset ovat esityslistan liitteenä 6.
Hakijoista kukaan ei täytä viran muodollisia kelpoisuusehtoja.
Taivalkosken seurakunnan nuorisotyönohjaajan viran vastuualueina ovat
varhaisnuorisotyön, nuorisotyön ja rippikoulutyön kokonaisuus.
Nuorisotyöntekijä osallistuu myös seurakunnan jumalanpalveluselämän
toteuttamiseen.
Nuorisotyöntekijän viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää hyviä
vuorovaikutustaitoja, organisointikykyä, itsenäistä työotetta sekä
kokonaisnäkemystä nuorisotyön ja rippikoulutyön monipuolisesta
kehittämisestä. Nuorisotyönohjaajan viran hoitamisessa korostuvat lisäksi
kyky nykyaikaiseen nuoret tavoittavaan viestintään ja sosiaalisessa mediassa
toimimiseen.
Viran palkkaus on vaativuusryhmän 502 mukainen. Tehtävän hoito
edellyttää oman auton käyttöä. Ennen viransijaisuuden vastaanottamista
viransijaisen tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan
sekä KL 6:33§:n mukainen rikosrekisteriote.
Hakijoista Hanna Pernulla on pitkäaikaisin ja monipuolison kokemus
nuorisotyöstä. Pernu on toiminut muun muassa Taivalkosken seurakunnassa
vs. ja vt. nuorisotyönohjaajana 15.10.2015—31.12.2020 ja Taivalkosken
kunnassa nuoriso-ohjaajana 11.1.2021 lukien. Pernun paikallistuntemus on
poikkeuksellisen hyvä ja työmotivaatio vahva. Lisäksi Hanna Pernulla on
lähetyssihteerin pätevyys, mistä voisi olla seurakunnalle hyötyä.
Nuorisotyönohjaajan tehtävän määräaikaisella täyttämisellä on positiiviset
vaikutusten lasten ja nuorten mahdollisuuksiin toimia kotiseurakunnassa.
Seurakunnan nuorisotyössä pitkäjänteisellä työllä on suuri merkitys työn
edellytyksille. Tavoitteena tulee olla nuorisotyönohjaajan viran täyttäminen
toistaiseksi. Hanna Pernun etuna on taivalkoskelaisten nuorten hyvä
tuntemus.

Päätösehdotus (khra):

Kirkkoneuvosto
a) haastattelee virkaa hakeneista Hanna Pernun.
b) valitsee Hanna Pernun virkaa tekeväksi nuorisotyönohjaajaksi ajalle
1.7.2022—30.6.2023. Ennen tehtävän vastaanottamista tulee esittää
hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä KL 6:33§:n mukainen
rikosrekisteriote. Lisäksi kirkkoneuvosto päättää, että koeajan pituus on
kuusi kuukautta.

Päätös:

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.
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HAUTAINHOITORAHASTON TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2021
Kirkkoneuvosto 25 §
Hautainhoitorahaston kirjanpito hoidetaan erillisenä tulosyksikkönä.
Kirjauksissa on käytössä sama nimistö kuin seurakunnan kirjanpidossakin.
Hautainhoitorahaston tilinpäätös laaditaan erikseen, mutta taseen omaisuus
ja pääomat kirjataan seurakunnan taseessa toimeksiantojen varoissa ja
toimeksiantojen pääomissa. Toimintakertomus liitteenä nro 3.
Hautainhoitorahaston tilinpäätös osoittaa ylijäämää 1 377,70 euroa.
Talousarvion käyttötalousosa on toteutunut menojen osalta 111,6 % ja
tulojen osalta 124,60 %. Hautainhoitorahaston toimintakate on 1 377,70
euroa ja vuosikate on 1 377,70 euroa.
Tilinpäätöstä varten on kirkkohallituksen ohjeiden mukaisesti pitänyt laskea
hautainhoitorahaston yli/alikatteisuus. Hautainhoitorahaston hoitovastuu on
ylikatteinen 14.821,38 euroa.
Päätösehdotus (tp):

Kirkkoneuvosto
1. hyväksyy toimintakertomuksen ehdotuksen mukaisesti vuodelta 2021:
2. esittää valtuustolle, että tilikauden 2021 tulos ylijäämä 1 377,07 euroa
siirretään edellisten vuosien yli-/alijäämätilille;
3. hyväksyy varainhoitovuoden 2021 tilinpäätöksen;
4. allekirjoittaa tilinpäätöksen;
5. jättää tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkastettavaksi; jonka jälkeen
6. esittää tilinpäätöksen valtuustolle.

Päätös:

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.
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VUODEN 2022 SEURAKUNTAVAALIEN VAALILAUTAKUNNAN ASETTAMINEN
Kirkkoneuvosto 26 §
Seurakuntavaalit toimitetaan tuomiosunnuntaina 20.11.2022.
Ennakkoäänestys on 8.—12.11.2022. Seurakuntavaalien toimittamisesta
seurakunnassa huolehtii vaalilautakunta. Vaalilautakunnan asettaa
kirkkovaltuusto. (KL 23:19) Vaalilautakunta tulee asettaa 31.5.2022
mennessä. (KVJ 2:4.1)
Vaalilautakunta vastaa seurakuntavaaleissa seuraavista
tehtäväkokonaisuuksista:
1.) Valmistavat tehtävät vaaleja varten
2.) Äänioikeutettujen luetteloon liittyvät tehtävät
3.) Valitsijayhdistysten perustamisasiakirjat ja ehdokaslistojen laadinta
4.) Ennakkoäänestyksen ja kotiäänestyksen toimittaminen
5.) Ennakkoäänestysasiakirjojen käsittely
6.) Varsinaisen vaalipäivän äänestyksen toimittaminen
7.) Ääntenlaskenta ja vaalin tuloksen vahvistaminen
8.) Vaalien jälkitoimenpiteet
Vaalilautakuntaan kuuluu kirkkolain mukaan puheenjohtaja ja vähintään
neljä muuta jäsentä sekä vähintään yhtä monta varajäsentä. Varajäsenet on
asetettava siihen järjestykseen, jonka mukaan he tulevat jäsenten sijaan. (KL
23:19) Varajäsenet eivät ole henkilökohtaisia. Koska myös puheenjohtaja on
vaalilautakunnan jäsen, tulee varajäseniä olla vähintään viisi.
Vaalilautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on
läsnä päätöstä tehtäessä. Läsnä oleviksi katsotaan myös toimielimen jäsenet,
jotka osallistuvat kokoukseen sähköisesti. (KL 7:4). Vaalilautakuntaan on
hyvä valita enemmän jäseniä kuin laissa edellytetään ja riittävästi varajäseniä,
jotta vaalikelpoisuuden menetys tai muut yllättävät tilanteet eivät vaikuta
lautakunnan päätösvaltaisuuteen.
Vaalilautakuntaan ja voidaan valita kristillisestä vakaumuksesta tunnettu 18
vuotta täyttänyt seurakunnan konfirmoitu jäsen, joka ei ole vajaavaltainen
(KL 23:2,1). Lisäksi luottamustoimeen voidaan valita vain sellainen
vaalikelpoinen henkilö, joka on antanut tehtävään suostumuksensa (KL
23:3,1). Vaalikelpoisuusvaatimukset koskevat myös seurakunnan
kirkkoherraa. Jos kirkkoherra asuu muualla eikä ole virkaseurakuntansa
jäsen, voidaan hänet kuitenkin esim. kutsua asiantuntijaksi vaalilautakuntaan.
Tällöin hänellä on oikeus olla läsnä, mutta ei osallistua päätösten tekemiseen
vaalilautakunnassa.
Jäseniä valittaessa on syytä huomioida, että ehdokas tai hänen puolisonsa,
lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa ei voi olla vaalilautakunnan jäsenenä
eikä varajäsenenä. Puolisolla tarkoitetaan aviopuolisoa sekä ehdokkaan
kanssa avioliitonomaisissa olosuhteissa tai rekisteröidyssä parisuhteessa
elävää henkilöä. (KL 23:19,4). Kirkkoherraa koskevat samat
esteellisyyssäännökset. Koska ehdokkaat eivät vaalilautakuntaa nimettäessä
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ole vielä tiedossa, on tästäkin syystä vaalilautakuntaan syytä nimetä riittävä
määrä jäseniä ja varajäseniä.
Vaalilautakunnan jäseniä nimettäessä, tulee huomioida, että
vaalilautakunnassa tulee olla sekä miehiä että naisia kumpiakin vähintään 40
prosenttia. Myös vaalilautakunnan varajäsenissä tulee olla miehiä ja naisia
kumpiakin vähintään 40 prosenttia (KL 23:8).
Kirkkovaltuusto nimeää vaalilautakunnan puheenjohtajan. Vaalilautakunta
valitsee ensimmäisessä kokouksessaan varapuheenjohtajan. (KVJ 2:4,1).
Vaalilautakunta nimeää ensimmäisessä kokouksessaan itselleen sihteerin,
jonka ei tarvitse olla vaalilautakunnan jäsen.
Lapsivaikutusten arviointi: Seurakuntavaalien vaalilautakunnan valinnalla ei
ole Kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Päätösehdotus (khra):
Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto asettaa vaalilautakunnan ja
valitsee vaalilautakunnan puheenjohtajan ja vähintään neljä muuta jäsentä
sekä vähintään yhtä monta varajäsentä siinä järjestyksessä, jonka mukaan he
tulevat jäsenten sijaan.
Päätös:

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.
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VUODEN 2022 SEURAKUNTAVAALEJA KOSKEVIEN KUULUTUSTEN JULKAISEMINEN
Kirkkoneuvosto 27 §
Seurakuntavaaleihin liittyvät kuulutukset ja ilmoitukset kuulutuksista
julkaistaan seurakunnan kielellä, joko suomeksi tai ruotsiksi. (KJ 23:2)
Kuulutus: Julkaistavaksi määrätty kuulutus on painettava lehteen
kokonaisuudessaan. (KJ 23:2)
Ilmoitus kuulutuksesta: Kuulutuksesta, josta on ilmoitettava lehdessä,
otetaan lehteen sen aihe ja pääsisältö. (KJ 23:2)
Kuulutukset julkaistaan seurakunnan ilmoitustaululla. Lisäksi kuulutus tai
ilmoitus kuulutuksesta julkaistaan lehdessä. Kuulutus tai ilmoitus
kuulutuksesta on julkaistava paikkakunnalla yleisesti leviävässä sanoma-,
paikallis- tai seurakuntalehdessä. (KJ 23:2)
Kuulutuksia voi säädettyjen kuulutustapojen lisäksi julkaista myös
seurakunnan kotisivulla.
Seurakunnassa kirkkoneuvosto päättää, missä lehdessä julkaistavaksi
säädetyt kuulutukset tai ilmoitukset julkaistaan.
Päätösehdotus (khra):
Kirkkoneuvosto päättää, että vuoden 2022 seurakuntavaalien kuulutukset ja
ilmoitukset kuulutuksista julkaistaan Taivalkosken sanomissa.
Päätös:

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: __________/__________

TAIVALKOSKEN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

PÖYTÄKIRJA
21.03.2022

02 / 2022
Sivu 13 / 17

UKRAINAN AVUSTAMINEN
Kirkkoneuvosto 28 §
Venäjä aloitti torstaina 24.2.2022 sodan Ukrainaa vastaan. Venäjän hyökkäys
on tuomittu laajasti. Jo miljoonat ukrainalaiset ovat lähteneet kotoaan
pakoon sotaa. Hätä ja avuntarve ovat Ukrainassa mittaamattoman suuria.
Sotatoimet ovat aiheuttaneet suuren inhimillisen hädän Ukrainan kansan
keskuudessa. Ihmisten perusturvallisuus on järkkynyt. Monet perheet ovat
joutuneet jättämään kotinsa. Ruuasta, puhtaasta vedestä ja perustarvikkeista
on pulaa. Ukrainan asia on meidän asiamme. Avuntarve tulee jatkumaan
pitkään.
Piispa Jukka Keskitalo ja Oulun hiippakunta ovat rohkaisseet hiippakunnan
seurakuntia lahjoittamaan resurssiensa mukaisen rahasumman Ukrainan
pakolaisten auttamiseen esimerkiksi Kirkon Ulkomaanavun virallisten
keräysten kautta.
Yleisen seurakuntatyön johtokunta on esittänyt kokouksessaan 2.3.2022,
että Taivalkosken seurakunta avustaisi taloudellisesti Ukrainan kansaa
Kirkon Ulkomaanavun välityksellä yhdellä eurolla jokaista seurakunnan
jäsentä kohti. Tammikuun 2022 lopussa Taivalkosken seurakunnassa oli
yhteensä 3347 jäsentä.
Kirkkohallitus on kehottanut seurakuntia keräämään kolehteja Ukrainan
hyväksi. Kirkkoneuvosto on hyväksynyt 22.11.2021 kolehtisuunnitelman
vuodelle 2022. Vaikeassa tilanteessa Suomen evankelisluterilainen kirkko
haluaa osoittaa kaiken tukensa avun tarpeessa oleville ukrainalaisille.
Hätäavun vahvistamiseksi Kirkkohallitus suosittaa, että seurakunnat
keräisivät kolehdin tai kolehteja ukrainalaisten tueksi
kolehtisuunnitelmaansa sopivalla tavalla. Taivalkosken seurakunnassa on
kerätty alkuperäisestä kolehtisuunnitelmasta poiketen kirkkoherran
päätöksellä kolehti Ukrainan hyväksi Kirkon Ulkomaanavun kautta
sunnuntaina 6.3.2022. Tässä poikkeuksellisessa tilanteessa on perusteltua
kerätä useampi kolehti ukrainalaisten hyväksi.
Päätösehdotus (khra):
Kirkkoneuvosto päättää, että
a) Taivalkosken seurakunta avustaa ukrainalaisia Kirkon Ulkomaanavun
välityksellä 3347 eurolla.
b) Taivalkosken kirkossa kerätään aikaisemmasta kolehtisuunnitelmasta
poiketen kolehti ukrainalaisten auttamiseksi Kirkon Ulkomaanavun kautta
pitkäperjantaina 15.4.2022, sunnuntaina 1.5.2022 ja juhannuspäivänä
25.6.2022.
Päätös:

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: __________/__________

TAIVALKOSKEN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

PÖYTÄKIRJA
21.03.2022

02 / 2022
Sivu 14 / 17

TAIVALKOSKEN KIRKON KORJAUS- JA MUUTOSTÖIDEN ARKKITEHTISUUNNITTELUN JA
PÄÄSUUNNITTELIJAN VALINTA
Kirkkoneuvosto 13 § / 8.2.2022
Korjaushanke koskee vuonna 1933 käyttöön vihittyä, arkkitehti Kauno S.
Kallion suunnittelemaa Taivalkosken kirkkoa. Kirkkorakennus on
asemakaavassa suojeltu merkinnällä sr-2, jonka mukaisesti
kirkko on ”Maakunnallisesti arvokas suojeltava rakennus /
Rakennustaiteellisesti, kulttuurihistoriallisesti ja kyläkuvan kannalta arvokas
rakennus, jota MRL 57.2§:n nojalla ei saa purkaa. Rakennuksessa
suoritettavat korjaustoimenpiteet, muutokset ja pihapiirin
täydennysrakentaminen tulee olla sellaista, että rakennusten ja pihapiirien
erityiset arvot säilyvät. Ennen rakennusta tai sen lähiympäristöä
muuttaviin toimenpiteisiin ryhtymistä tulee museoviranomaiselle varata
tilaisuus lausunnon antamiseen”.
Kirkkolain perusteella Taivalkosken kirkko lukeutuu lisäksi kirkollisiin
rakennuksiin, joiden käyttöön ottamisesta on kulunut 50 vuotta ja jotka eivät
ole kirkkolailla suojeltuja, mutta joiden olennaista muuttamista koskevista
suunnitelmista on lain mukaan pyydettävä Museoviraston lausunto.
Taivalkosken seurakunta on pyytänyt tarjouksia Taivalkosken kirkon
arkkitehtisuunnittelun ja pääsuunnittelijan tehtävistä 21.1.2022 päivätyllä
tarjouspyynnöllä kuudelta arkkitehtitoimistolta, jotka ovat
Arkkitehtitoimisto Hannu Hiltula Oy, WSP Finland Oy, Arkkitehtitoimisto
Jorma Paloranta Oy, Arkkitehtitoimisto Jorma Teppo Oy, Sweco/Linja
Arkkitehdit ja Lukkaroinen Arkkitehdit Oy. Liite 4.
Määräaikaan 2.2.2022 klo 15.00 mennessä tarjouksen (liite 5) oli jättänyt
kaksi yritystä seuraavasti:
Arkkitehtitoimisto Jorma Teppo Oy
WSP Finland Oy

78 157,20 €
50 827,60 €

Kirkon remontin rahoitussuunnitelmassa on urakan kokonaishinnaksi
arvioitu noin 650.000 euroa. Suunnittelun osuudeksi on arvioitu 30.000
euroa. Jos halvemman tarjouksen jättänyt toimisto valittaisiin
suunnittelijaksi, olisi pää- ja arkkitehtisuunnitelmien laatiminen noin 7,8 %
kokonaisurakasta. Talouspäällikkö on selvittänyt viime aikoina remontissa
olleiden kirkkojen pää- ja arkkitehtisuunnitelmien kustannuksia urakan
kokonaissummaan verrattuna. Tyrnävän kirkon remontissa pää- ja
arkkitehtisuunnittelun kustannus oli 3,5 %, Kempeleen kirkon remontissa 3,6
% ja Kemijärven kirkon remontissa 2,9 % urakoiden kokonaishinnasta.
Päätösehdotus (tp):

Taivalkosken seurakunta hylkää saapuneet tarjoukset, koska arkkitehti- ja
pääsuunnittelun kustannukset ylittyvät noin 40 %:lla kustannusarvioon
nähden.

Päätös:

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: __________/__________

TAIVALKOSKEN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto
Kirkkoneuvosto 29 §

PÖYTÄKIRJA
21.03.2022

02 / 2022
Sivu 15 / 17

Taivalkosken seurakunta on pyytänyt uudet tarjoukset Taivalkosken kirkon
arkkitehtisuunnittelun ja pääsuunnittelijan tehtävistä 4.3.2022 päivätyllä
tarjouspyynnöllä kahdeksalta arkkitehtitoimistolta, jotka ovat
Arkkitehtitoimisto Hannu Hiltula Oy, Arkkitehti Seppo Koutaniemi, WSP
Finland Oy, Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy, Arkkitehtitoimisto
Jorma Teppo Oy, Sweco/Linja Arkkitehdit, Luo arkkitehdit ja Lukkaroinen
Arkkitehdit Oy. Liite 4.
Määräaikaan 18.3.2022 klo 12.00 mennessä tarjouksen (liite 5) oli jättänyt X
yritystä seuraavasti:
WSP Finland Oy
Luo Arkkitehdit Oy
Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy

51 956,00 €
82 621,20 €
38 500,00 €

Päätösehdotus (tp):

Kirkkoneuvosto valitsee kirkon korjaus- ja muutostöiden arkkitehti- ja
pääsuunnittelijaksi Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy:n.

Päätös:

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: __________/__________

TAIVALKOSKEN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

PÖYTÄKIRJA
21.03.2022

02 / 2022
Sivu 16 / 17

KIRKON REMONTIN SUUNNITTELUTYÖRYHMÄN VALINTA
Kirkkoneuvosto 101 § / 2.10.2019
Kirkkovaltuuston vahvistamassa toimintasuunnitelmassa on kiinteistöosiossa
kehitysnäkymissä vuosille 2020-2021 seuraava maininta.
” Kirkon remontti on odottamassa muutaman vuoden kuluttua. Olisi
järkevää perustaa suunnittelutyön pohjaksi ”kirkon remontin
suunnittelutyöryhmä” joko vuonna 2019 tai 2020.”
Suunnittelutyöryhmän tarkoituksena on alkuvaiheessa selvittää seurakunnan
toiminnan näkökulmasta kirkon remonttiin liittyvät toiveet ja kehitysideat.
Suunnittelutyöryhmän tulee antaa kirjallinen raporttinsa kirkkoneuvostolle
31.10.2020 mennessä.
Nyt nimitettävä suunnittelutyöryhmä toimii siihen saakka, kunnes
varsinainen hankesuunnitelma käynnistetään.
Työntekijöistä suunnittelutyöryhmään voisivat vakituisesti kuulua
kirkkoherra, seurakuntamestari ja talouspäällikkö. Kirkkoneuvosto voisi
nimetä työryhmään 3-4 jäsentä.
Työryhmän koollekutsujana toimii talouspäällikkö.
Päätösehdotus (tp):

Kirkkoneuvosto nimeää kirkon remontin suunnittelutyöryhmän.

Päätös:

Kirkkoneuvosto nimesi kirkon remontin suunnittelutyöryhmään
työntekijöistä kirkkoherran, seurakuntamestarin ja talouspäällikön.
Luottamushenkilöistä suunnittelutyöryhmään valittiin Ulla Majava, Sirpa
Pauna ja Pekka Turpeinen.

Kirkkoneuvosto 30 §

Kirkon remontin suunnittelun seuraava vaihe on varsinaisten suunnitelmien
tekeminen pääsuunnittelija/arkkitehdin johdolla.
Nyt nimitettävä suunnittelutyöryhmä edustaa Taivalkosken seurakuntaa
varsinaisten suunnitelmien tekemisessä. Tavoitteena on esitellä
suunnitelmaluonnokset kirkkovaltuustolle 30.11.2022 mennessä.
Työntekijöistä suunnittelutyöryhmään voisivat vakituisesti kuulua
kirkkoherra, seurakuntamestari ja talouspäällikkö. Kirkkoneuvosto voisi
nimetä työryhmään 3-4 jäsentä.

Päätösehdotus (tp):

Kirkkoneuvosto nimeää kirkon remontin suunnittelutyöryhmän.

Päätös:

Kirkkoneuvosto nimesi kirkon remontin suunnittelutyöryhmään
työntekijöistä kirkkoherran, seurakuntamestarin ja talouspäällikön.
Luottamushenkilöistä suunnittelutyöryhmään valittiin Ulla Majava (varajäsen
Maaret Ihme), Tiina Jakkila-Parkkinen (varajäsen Osmo Buller) ja Pekka
Turpeinen (varajäsen Oiva Keränen).

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: __________/__________

TAIVALKOSKEN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

PÖYTÄKIRJA
21.03.2022

02 / 2022
Sivu 17 / 17

ILMOITUSASIAT
Kirkkoneuvosto 31 §

Kirkkoneuvostolle annetaan tiedoksi seuraavat asiat:
1. Kirkkohallituksen yleiskirjeet:
Nro 5
Nro 6
Nro 7
Nro 8
Nro 9
Nro 10
Nro 11

Kevään 2022 avustukset seurakuntien kokeilutoiminnan
tukemiseksi
Päätös yhtenäisistä toimintatavoista annettaessa kirkonkirjojen
tietoihin perustuvia todistuksia
Kirkon tietoturvapolitiikasta annettu väliaikainen määräys
Suositus kolehdin keräämisestä ukrainalaisten tueksi
Ukrainasta tulevien pakolaisten vastaanottaminen
seurakunnissa
Tietoa Ukrainan sodan vaikutuksista seurakuntien toimintaan
Esitykset pro ecclesia –mitalin ja ritarikuntien kunniamerkkien
saajiksi itsenäisyyspäivänä 2022

2. Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet:
Nro 2

Kirkon virka- ja työehtosopimus 2022-2024

3. Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin päätökset
4. Saapuneet muut kirjeet

Päätösesitys (khra):

Edellä luettelut asiat merkitään tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

MUUT MAHDOLLISET ASIAT
Kirkkoneuvosto 32 §

Todettiin, ettei ollut.

OIKAISUVAATIMUSOHJEET, VALITUSOSOITUS JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Kirkkoneuvosto 33 §

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan.
Pykälät: 18, 19, 21, 27, 28, 29, 30
Puheenjohtaja totesi kokouksen päättyneeksi klo 20.35.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: __________/__________

